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          Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64, IČ 003 65 726

Zápis číslo 6/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Trboušany konaného v zasedací místnosti obecního úřadu 
v pondělí 7. září 2020

Přítomni: 9 členů zastupitelstva, 0 hostů
Omluveni: --- 

     Zahájení zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.

Starosta Jaromír Kubant přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně zveřejněno na úřední desce 
a elektronické úřední desce. Zastupitelstvo je dle prezenční listiny usnášeníschopné. (Příloha č. 1 – 
Prezenční listina).

Zápis z minulého zasedání byl vyhotoven, podepsán ověřovateli zápisu a nebyly proti němu vzneseny 
připomínky.

1. Schválení programu

Vyvěšený program zasedání:
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO
4. Směna pozemků LZ Židlochovice
5. Zpráva z finanční kontroly na OÚ Trboušany
6. Zpráva z veřejnosprávní kontroly v MŠ Trboušany
7. Výběrové řízení, Návrh smlouvy na akci „Vybudování dětského hřiště – u obchodu a v nové 

zástavbě“
8. Rozpočtové opatření č. 7/2020
9. Rozpočtové opatření č. 8/2020
10. Dotační smlouva s JMK na opravu sakrálních staveb - odmítnutí

Diskuse

Doplnění programu:
1. Návrh smlouvy o dílo s Ivo Staňkem
2. Odmítnutí dotace MMR (sakrální stavby)
3. Žádost – oprava obrubníků
4. Dotaz – kanalizační propustek
5. MAS Podbrněnsko – souhlas se členstvím v dalším dotačním období

Starosta přečetl doplněný program zasedání a dal o programu hlasovat.

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 1/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje doplněný program dnešního zasedání.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zapisovatelkou byla určena Ing. Věra Chrástová.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Jiří Kašparovský a Pavel Světlík. 
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Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 2/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany určilo zapisovatelkou Ing. Věru Chrástovou.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Jiří Kašparovský a Pavel Světlík.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO

Na minulém zasedání ZO bylo odsouhlaseno požádat o změnu v dotaci na dětská hřiště získanou od 
Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul: Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, 
dotace č. 117D8210H5049. Změna parametrů dotace nebyla možná. Z tohoto důvodu byla dotace odmítnuta 
jako duplicitní.

Hlasování pro: 0 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 3/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí, že dotace číslo 117D8210H5049 získaná od Ministerstva pro 
místní rozvoj byla odmítnuta jako duplicitní.   

4. Směna pozemků LZ Židlochovice

LZ Židlochovice navrhuje směnu pozemků mezi Lesy ČR, s.p. a obcí Trboušany. Jedná se o pozemky a podíly 
pozemků, které Lesy ČR, s.p. vlastní v PP V olších - p.č. 558/35, 558/48, 558/53, 558/70, 573/4, 573/8, 573/13, 
573/18, 573/53, 573/62, 573/89 . Mají zájem o směnu za pozemek obce č. 1071 v lokalitě Kopce . O tuto 
směnu obec zájem nemá. Pozemků v lokalitě Kopce se obec zbavovat nechce. Bude vznesen dotaz, zda by 
byl možný odkup pozemků v PP V olších. (Příloha č. 2 – Mailová nabídka pozemků ke směně).  

Hlasování pro: 0 proti: 9  zdržel se: 0

Usnesení č. 4/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany zamítá navrhovanou směnu pozemků mezi Lesy ČR, s.p. a obcí Trboušany.  

5. Zpráva z finanční kontroly na OÚ Trboušany

Finanční výbor obce Trboušany provedl dne 20.7.2020 finanční kontrolu OÚ Trboušany jako orgánu obce 
Trboušany. O provedené kontrole byla vypracována Zpráva o výsledku finanční kontroly s výsledkem, že při 
kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná opatření.

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 5/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Zprávu o výsledku finanční kontroly s výsledkem, že při kontrole 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla navržena žádná nápravná opatření. 
   

6. Zpráva z veřejnosprávní kontroly v MŠ Trboušany

Finanční výbor obce Trboušany provedl dne 20.7.2020 veřejnosprávní kontrolu v MŠ Trboušany. O provedené 
kontrole byl vypracován Protokol o veřejnosprávní kontrole a Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly 
s výsledkem, že při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a závady, které by nepříznivě ovlivnily činnost 
příspěvkové organizace a nebyla navržena žádná nápravná opatření.

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0
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Usnesení č. 6/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly s výsledkem, že při 
kontrole nebyly zjištěny nedostatky a závady, které by nepříznivě ovlivnily činnost příspěvkové organizace a 
nebyla navržena žádná nápravná opatření. 

7. Výběrové řízení, Návrh smlouvy na akci „Vybudování dětského hřiště – u 
obchodu a v nové zástavbě“

Výběrové řízení na akci „Vybudování dětského hřiště – u obchodu a v nové zástavbě“ bylo řádně vypsáno a 
zveřejněno. Výběrová komise ve složení Ing. Michal Svoboda, Ing. Věra Chrástová, Libor Hodovský se sešla 
k hodnocení nabídek dne 17.8.2020 v 19 hodin. Do výběrového řízení se přihlásily firmy TEWIKO systems, 
s.r.o., IČ: 254 72 887 a Bonita Group Service s.r.o., IČ: 277 38 795. Pro vyhodnocení cenových nabídek byla 
rozhodující celková cena. Žádná nabídka nebyla vyřazena. Nižší cenovou nabídku předložila firma č. 2. 
Z výběrového řízení byl vyhotoven zápis se závěrem: Doporučit zastupitelstvu obce nabídku č. 2 od firmy 
Bonita Group Service s.r.o., IČ: 277 38 795, se sídlem Drásov 583, 664 24. Cena činí 1 325 437,63 Kč 
včetně DPH. Součástí předložené nabídky byl také Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 – Zpráva o hodnocení 
a posouzení nabídek).     

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 7/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Vybudování dětského hřiště – 
u obchodu a v nové zástavbě“ tak, jak jej navrhuje výběrová komise. Zastupitelstvo zároveň schvaluje Smlouvu 
o dílo s firmou Bonita Group Service s.r.o., IČ: 277 38 795, se sídlem Drásov 583, 664 24. Cena činí 
1 325 437,63 Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.   

8. Rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 7/2020, kterým se provádí přesuny mezi paragrafy ve 
výdajích. (Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 7/2020).                      

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 8/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2020, kterým se provádí přesuny 
mezi paragrafy ve výdajích.           

9. Rozpočtové opatření č. 8/2020 

Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 8/2020, kterým se provádí zvýšení příjmů i výdajů o 
506 000 Kč. (Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. 8/2020).                      

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 9/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2020, kterým se provádí zvýšení 
příjmů i výdajů o 506 000 Kč.           

10. Dotační smlouva s JMK na opravu sakrálních staveb - odmítnutí

Obec obdržela Návrh smlouvy č. JMK067218/20/OK o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 35 000 Kč, 
z dotačního programu: Podpora památek místního významu v JMK v r. 2020. Návrh smlouvy musí obec 
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odmítnout, protože se jedná o dotaci, kterou nelze kombinovat s dotací, kterou jsme získali na tento účel od 
Ministerstva zemědělství.        

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 10/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s odmítnutím dotace ve výši 35 000 Kč z rozpočtu JMK, protože pro 
stejný účel obec získala výhodnější dotaci od Ministerstva zemědělství a kombinace není možná.

11. Návrh smlouvy o dílo s Ivo Staňkem 

Na obec byl doručen Návrh smlouvy o dílo od Ivo Staňka, restaurátorské a umělecké práce, IČ: 404 61 700 
na „Opravu sakrálních staveb v KÚ Trboušany“ spočívající v opravě kříže Na Nivách a kříže Špidlák. Cena 
díla je 142 538 Kč.       

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 11/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje Smlouvu o dílo s Ivo Staňkem, restaurátorské a umělecké práce, IČ: 
404 61 700 na „Opravu sakrálních staveb v KÚ Trboušany“ spočívající v opravě kříže Na Nivách a kříže 
Špidlák. Cena díla je 142 538 Kč. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

12.  Odmítnutí dotace MMR (sakrální stavby) 

Obec odmítne dotaci č. 117D8210G3446 od Ministerstva pro místní rozvoj, z dotačního programu: Podpora 
rozvoje regionů 2019+, na Opravu sakrálních staveb v KÚ Trboušany, kde jsme figurovali jako náhradníci. 
Mezitím jsme za tímto účelem získali jinou dotaci, která je pro obec výhodnější.

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 12/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s odmítnutím dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na Opravu 
sakrálních staveb v KÚ Trboušany, o kterou jsme žádali z programu Podpory obnovy venkova 2019, a kde 
jsme figurovali jako náhradníci. Obec získala pro tento účel jinou dotaci, která je pro obec výhodnější.

13.  Žádost 

Pan AM poslal na OÚ mailovou žádost ohledně oprav obrubníků u silnice před svým domem. Obrubníky ale 
byly poškozeny v důsledku stavby domu č.p. 132. Stavebník je tím pádem povinen dát poškozené obrubníky 
do původního stavu, jak byly před stavbou. (Příloha č. 6 – Mailová žádost ).

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 13/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí se zasláním odpovědi  ohledně opravy obrubníků před  domem č.p. 
132 s tím, že obrubníky je povinen opravit stavebník domu, protože byly poškozeny jeho činností při stavbě 
domu.

14.  Dotaz 

Pan I.B. se dotazuje na kanalizační propustek na odvod dešťové vody pod domem č.p. 40. Do budoucna by 
chtěl tuto záležitost nějakým způsobem vyřešit. Možným řešením by bylo propustek zatrubnit. Bude provedeno 
místní šetření a provedení akce se naplánuje do rozpočtu obce roku 2021.
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Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 14/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany souhlasí s provedením místního šetření u domu č.p. 40, pod kterým vede 
kanalizační propustek na dešťovou vodu. Předpokládá se zatrubnění propustku. Akce bude naplánována do 
rozpočtu obce roku 2021.

15.  MAS Podbrněnsko – souhlas se členstvím obce v dalším dotačním období

Vedení MAS Podbrněnsko, spolek se dotazuje, zda chceme jako obec pokračovat ve svém členství i v dalším 
dotačním období. Podmínky členství zůstávají stejné. (Příloha č. 7 – Informace a Výroční správa za rok 2019).

Hlasování pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0

Usnesení č. 15/6 ze dne 7.9.2020
Zastupitelstvo obce Trboušany schvaluje členství v MAS Podbrněnsko, spolek i v dalším dotačním období. 
Starosta obce je pověřen podpisem podpisového archu.

Diskuse

Dešťová voda před domem č. p. 72 teče po silnici a díky obrubníkům nevtéká do kanálu a teče kolem domů, 
které při velkých deštích ohrožuje. V obrubnících budou udělány vpusti, tím by se měla situace zlepšit.

Výbor ŽP požádal státní podnik Povodí Moravy o vyjádření ke kácení zápojných porostů na pozemku p.č. 
482/5 a přilehlém pozemku p.č. 481/1. Zastupitelstvo počká na vyjádření Povodí Moravy. 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Zápis vyhotoven dne 7. 9. 2020.

Zapsala: Ing. Věra Chrástová

Ověřovatelé: Jiří Kašparovský   

Pavel Světlík

Starosta obce: Jaromír Kubant

Místostarostka obce: Mgr. Vladimíra Kotásková


